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HUMAN SPECIFIC APPROACH: 
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• Een ambitieus festival 
 met meer dan 120   
 verschillende activiteiten  
 van met name theater,  
 dans, muziektheater en  
 performance met per jaar  
 60.000 verkochte kaarten  
 en 140.000 bezoekers. 
• De beste plek om binnen 
 korte tijd een doorsnee   
 van de interessantste  
 Nederlandse en Vlaamse  
 podiumkunstenaars te   
 zien, waar internationaal  
 aanbod een dialoog   
 aangaat met Nederlands  
 werk. Waar beiden goed  
 worden bezocht, ook   

 door publiek dat niet altijd 
 gewend is om naar theater 
 te gaan, laat staan naar 
 internationaal theater.
• Een platform 
 waar Nederlandse 
 podiumkunstprofessionals  
 samenkomen en 
 uitwisselen met 
 internationale 
 professionals, en waar een 
 divers publiek met open 
 blik op voorstellingen 
 reageert. Een platform dat 
 reageert op de uitkomsten 
 van die gesprekken, 
 dat altijd de reacties van 
 het publiek meeneemt in 

 toekomstige beslissingen.
• Waar de '
 randprogrammering' 
 zich zeker niet aan de 
 rand bevindt, maar vast 
 onderdeel is van het 
 DNA en veel geëngageerde 
 deelnemers trekt.
•  Koploper op het gebied 
 van Fair Practice 
 in de brede zin van 
 het woord, zowel qua 
 betaling en inclusiviteit, 
 als investeringen in 
 toegankelijkheid.
• Een festival met een 
 eigen ‘Methode Boulevard’ 
 die internationaal 

 grote interesse wekt, 
 een methode die heeft 
 geleid tot uitnodigingen  
 voor diverse internationale  
 samenwerkingsverbanden.
• Een culturele organisatie  
 die een invloedrijke rol   
 speelt in de omgeving: een 
 speler van belang 
 in de keten van 
 talentontwikkeling, 
 publieksopbouw en 
 de ontwikkeling van de 
 theaterdiscipline.
• 52 weken per jaar een r
 uimte waar podiumkunst 
 en gastvrijheid serieus  
 worden genomen.
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INLEIDING
Begin maart, net na de inwerkingtreding van de eerste 
serie COVID-19 maatregelen, spraken wij met de scout 
van Brabant C over de verdieping van het plan dat we al 
hadden geschreven. Een plan dat was bedoeld als vervolg 
RS�KHW�VXFFHVYROOH�RQGHU]RHNVSURMHFW�%/95	'�LQ�������

0(7+2'(�%28/(9$5'
We bespraken de verdieping van onze ‘Methode 
Boulevard’; een inmiddels beproefde methodiek. Een 
combinatie van publiekswerking, het optrekken met 
partners in de omgeving, en een hoogwaardige artistieke 
(internationale) programmering. De Methode Boulevard 
veroverde, mede dankzij de bijdrage van Brabant C, 
de afgelopen jaren een geheel eigen plek, zowel in de 
regio als landelijk en internationaal. De Methode vindt 
op steeds meer plekken navolging en er wordt ook in de 
toekomst veel van verwacht. Niet in de laatste plaats 
omdat deze manier van denken en werken blijkt aan 
WH�VOXLWHQ�ELM�GH�ƚ�ORVRƚ�H�YDQ�JURWH��LQWHU�QDWLRQDOH�
netwerken.
De adviescommissie van het Fonds Podiumkunsten 
schreef naar aanleiding van ons beleidsplan 2021-2024: 
“Op overtuigende manier maakt het festival duidelijk dat 
podiumkunsten van hoge kwaliteit hand in hand kunnen 
gaan met toegankelijkheid. .. De uitwerking van artistieke 
keuzes in combinatie met passende contextualisering en 
een uitgebreid publiekswerkingsprogramma is in de ogen 
van de commissie een helder startpunt voor het realiseren 

van de artistieke ambitie van het festival.”
De commissie beoordeelde zowel onze artistieke functie als 
publieksfunctie en inbedding in de omgeving als ‘zeer goed’. 
Drie maal de maximale score. De commissie was ook positief 
over onze internationale ambities en engagement.

75$16)250$7,(
En toen, een maand na ons gesprek met de scout, 
werden alle evenementen tot 1 september 2020 afgelast. 
7KHDWHUIHVWLYDO�%RXOHYDUG�]DJ�]LFK�JHQRRG]DDNW�KDDU���H�
editie te verplaatsen naar augustus 2021. Maar het ging niet 
alleen over ‘verplaatsen’. Al snel, aangejaagd door onze eigen 
methodiek, ging het ook over ‘transformeren’.
Als alternatief tekende de festivalorganisatie voor een 
kleinschalig, intieme en persoonlijke programmering in 
GH�VWDG�ÝV�+HUWRJHQERVFK��2QGHU�GH�QRHPHU�Ý$I]HQGHU�
Boulevard’ werd in de zomer een live programma van 40 
voorstellingen, performances en installaties gepresenteerd. 
+XQ�JHGHHOGH�PRWWR��Ý1DGHU�GH�DQGHUÞ��:DQW�QD�PDDQGHQ�
van afzondering, gepaste afstand en ontwijking gloeide 
het verlangen om de Brabander (wat) dichterbij te laten 
komen. Dit verlangen werd aangewakkerd door het feit dat 
de provincie Noord-Brabant als eerste van Nederland stevig 
werd geraakt door de pandemie. 

SUCCES
+HW�DOWHUQDWLHYH�IHVWLYDO�ZHUG�KHHO�JRHG�RQWYDQJHQ��]R�ZHUG�
recent bekend dat Boulevard de ‘Prijs van de Kritiek’ 2020 
zal krijgen. Als eerste festival ooit wint Boulevard de prijs die 
sinds 1967 bestaat. En het is pas de derde keer dat de prijs in 
Brabant ‘landt’.
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Afzender Boulevard bleek meer dan het succes van de zomer 
van 2020. De manier van werken bleek een katalysator in de 
FRQQHFWLH�PHW�GH�VWDG��2QGHU�GH�QDDP�/LMQ����YHUZLM]HQG�
QDDU�KHW�QHWQXPPHU�YDQ�ÝV�+HUWRJHQERVFK��ZHUG�HHQ�
tiental projecten mét de stad geproduceerd – dus niet enkel 
geprésenteerd. Makers gingen op verzoek van het festival 
open maakprocessen aan. Publiek en maatschappelijke 
partners werden in deze projecten mede-maker of inspirator. 
Een nieuwe, innovatieve, ‘human-oriented’ manier van 
werken ontstond, waarin de ‘Methode Boulevard’ uiterst 
EUXLNEDDU�EOHHN�HQ�]LFK�YHUƚMQGH��'H�RSHQ�KRXGLQJ�QDDU�GH�
stad en de grote toegankelijkheid naar een breed publiek 
waar Boulevard al jaren erkenning voor krijgt, bleek zich nog 
verder te kunnen verdiepen.

HUMAN SPECIFIC APPROACH
Naast deze werking ‘dicht bij huis’ bleek er ook internationaal 
draagvlak voor deze methode in dit jaar van reisbeperkingen 
en alternatieve vormen. Misschien omdat het intieme 
vaker universeel herkenbaar is én omdat deze manier van 
H[WUHHP�ƛH[LEHO��JHYRHOLJ�HQ�ZHQGEDDU�ZHUNHQ��RRN�LQ�HHQ�
internationale ontwikkeling is. Zo werd in samenwerking 
PHW�KHW�IHVWLYDO�%�0RWLRQ�XLW�%DVVDQR�'HO�*UDSSD��PHHU�RYHU�
dit festival in de bijlagen) een uitwisseling georganiseerd 
om de nieuwe methodiek van het werken met mensen en 
organisaties in de omgeving verder te onderzoeken. De 
uitwisseling werd vanuit Bassano geleid door succesvol en 
internationaal gekende festivaldirecteur Roberto Casarotto. 
In een van deze momenten van hardop denken werd de term 
Ý+XPDQ�6SHFLƚF�$SSURDFKÞ�JHERUHQ��+HW�ZDV�GLUHFW�GXLGHOLMN��
dit was een goeie naam voor de nieuwe manier van werken, 
JHERUHQ�XLW�GH�0HWKRGH�%RXOHYDUG��+HW�ZDV�HHQ�YRFDEXODLUH�
dat de kans bood om onze manier van werken scherper te 
benoemen en als uitgangspunt te gebruiken bij creatie en 
dialoog. 
Niet alleen in Brabant, maar ook in internationale  
projecten en programma’s.  
*HGZRQJHQ�GRRU�&RYLG����ZHUG�HU�GXV�HHQ�PDQLHU�YDQ�

werken uitgevonden die uitstijgt boven het roeien met de 
riemen gevoel van coronatijd. Er werd gekeken naar de 
omstandigheden, en daarna door-ontwikkeld. Met het 
gegroeide besef van kansen binnen gewijzigde verhoudingen 
tussen kunst en publiek, met nieuwe opdrachten voor 
een veilige manier van samenkomen, met aangepaste 
mogelijkheden voor internationaal reizen én met nieuwe 
ambities, werd duidelijk dat het projectplan van maart 2020 
niet langer voldeed. 
7KHDWHUIHVWLYDO�%RXOHYDUG�WRRQGH�]LFK�LQ�KDDU����MDULJ�
EHVWDDQ�DOWLMG�OHQLJ��ƛH[LEHO�HQ�PHHEHZHJHQG�PHW�QRGHQ� 
van kunst en samenleving, en nu al helemaal. 

8,767,-*(1
Voor u ligt een hagelnieuw projectplan dat antwoord geeft  
op kansen en uitdagingen voor (internationale) 
podiumkunsten anno nu. Vertrekkend vanuit het DNA / 
GH�NUDFKW�YDQ�7KHDWHUIHVWLYDO�%RXOHYDUG��RS�EDVLV�YDQ�GH�
HUYDULQJHQ�YDQ�KHW�RQWZLNNHOSURMHFW�%/95	'�XLW������HQ�GH�
projecten van Afzender Boulevard 2020, zetten we in op het 
YHUGHU�RQWZLNNHOHQ�YDQ�GH�Ý+XPDQ�6SHFLƚF�$SSURDFKÞ�� 
Een manier van werken die uitstijgt boven het plaatselijke 
‘sociaal maatschappelijk werken’, die verder gaat dan 
theater rondom de anderhalve meter. Een nieuwe vorm, 
nationaal goed ontvangen én internationaal geapprecieerd. 

Brabant C heeft onze internationale ambities altijd 
ondersteund en dat heeft er mede toe geleid dat 
7KHDWHUIHVWLYDO�%RXOHYDUG�QX�RS�LQWHUQDWLRQDDO�QLYHDX�
wordt gezien. Om op het hogere niveau in de internationale 
scene mee te spelen moet je onderscheidend zijn en iets 
bieden waar anderen meer van willen weten of aan willen 
meewerken. Voortbouwend op ons DNA ontwikkelen/
RQWZLNNHOGHQ�ZH�GH�+XPDQ�6SHFLƚF�$SSURDFK��(HQ�
benadering van werking, stevig geworteld in Brabant, 
met blik op en over de landsgrenzen met grote belangrijke 
boeiende en innovatieve partners. We vragen Brabant C  
om ons te ondersteunen bij onze ambities en bij die 
ontwikkeling.
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PLANNEN 
JUNI 2021 
T/M DECEMBER 
2023: DE 
DRIE PIJLERS
“We zijn positief over de bijdrage (van Boulevard) aan 
projecten op Europees niveau, zoals ‘Performing Gender 
3’ en ‘Feminist Futures’, waarbij internationalisering en 
geëngageerd programmeren de doelen zijn. De commissie is 
ervan overtuigd dat het festival in de komende periode een 
belangrijke bijdrage zal blijven leveren aan het ontwikkelen 
van spraakmakend, inhoudelijk geëngageerd en tegelijkertijd 
toegankelijk aanbod.”
��8LW�KHW�DGYLHV�YDQ�GH�FRPPLVVLH�YDQ�KHW�)RQGV�
Podiumkunsten naar aanleiding van de plannen 2021-2024. 

Op dit moment staat de culturele sector aan de vooravond 
van het nieuwe werken tijdens en ná de COVID-crisis. 
Boulevard presenteert een nieuwe structuur voor de komende 
drie jaar die stad, makers en festival dichterbij elkaar brengt, 
met internationale allure. 
De uitwerking van deze plannen zal het hele jaar door 
plaatsvinden, met een concentratie tijdens de festivaledities 
YDQ������������HQ�������+HW�LQWHUQDWLRQDDO�ZHUNHQ��GDW�
inmiddels vanzelfsprekend deel uitmaakt van de werking 
van Boulevard, moet worden hervormd om (juist) in een 
periode van lagere internationale mobiliteit internationale 
uitwisseling en solidariteit te kunnen behouden. 
Duurzaamheid is hierbij in meerdere opzichten een 
sleutelwoord. 
Ons projectplan is gebouwd op GULH�SLMOHUV��GH�+XPDQ�
6SHFLƚ�F�$SSURDFK��GH�LQWHUQDWLRQDOH�DPELWLHV�HQ�KHW�
DDQWUHNNHOLMN�«Q�YHLOLJ�KRXGHQ�YDQ�RQV�IHVWLYDOKDUW��
8LWHUDDUG�]LMQ�LQ�GLW�SODQ�GH�HOHPHQWHQ�YDQ�KHW�
ontwikkelproject van 2019 geïntegreerd. 
Een stap vooruit vanuit ambitie en vertrouwen. 

�ś�+80$1�63(&,),&�$3352$&+

����%UHHG�«Q�(GJ\
De eerste pijler: Een groot publiek dat is meegegroeid met 
het ontwikkelende festival, waar theater ver reikt, buiten 
zichzelf probeert te kijken en niet vergemakkelijkt, dat is 
ZDDU�7KHDWHUIHVWLYDO�%RXOHYDUG�YDQ�RXGVKHU�RS�NDQ�ERJHQ��
Een grote en gulle groep bezoekers, die de laatste jaren met 
het festival en de makers is meegegroeid, zowel in aantal, 
als wat betreft de verdieping. Ieder jaar wordt deze groep 
verder uitgebreid met nieuwe liefhebbers; innovatieve 
publiekswerking trekt nieuwe mensen. Bovendien is er 
onze voortrekkersrol op het gebied van toegankelijkheid 
in de breedste zin van het woord, waardoor we groepen 
kunnen verwelkomen die anders nauwelijks in het theater 
te vinden zijn.

Er is vrijwel geen festival in Nederland dat deze combinatie 
voor elkaar heeft weten te krijgen; een breed publiek én 
edgy voorstellingen. Wij weten: als het publiek de oprechte 
behoefte van makers om ervaringen te delen voelt, dan wordt 
die gulheid wederzijds. Dan worden ‘moeilijke’ voorstellingen 
open bekeken. Dan is er bij het publiek bereidheid tot 
UHƛ�HFWHUHQ��WRW�RQGHU]RHNHQ�Û�GLW�WRW�RSJHWRJHQ�YHUUDVVLQJ�
YDQ�GH�JHSURJUDPPHHUGH�PDNHUV��+HW�LV�PHGH�YDQZHJH�GLW�
aspect, dat Boulevard op internationale professionals een 
grote aantrekkingskracht uitoefent.
We hebben het jaar rond een dialoog met kunstenaars én 
RQ]H�RPJHYLQJ��:H�ZHWHQ�ZDW�PDNHUV�EHZHHJW��7HJHOLMN�
kennen we (de inwoners van) de stad. We zoeken naar de 
meeste geschikte context voor een project, de hoogste 
kwaliteit, de beste manier van tonen. En we zorgen dat 
kunstenaar en bezoeker elkaar kunnen ontmoeten. We zijn 
trouw aan makers waar we in geloven. Dat levert duurzame 
lijnen op, publiek dat de makers kent en bereid is steeds 
opnieuw naar nieuw werk te komen kijken. 

����1LHXZ�GRRU�&29,'����'H�LQWHUQDWLRQDOH�
LQEHGGLQJ�YDQ�+XPDQ�6SHFLƚ�F�$SSURDFK
7LMGHQV�KHW�GRRU�%RXOHYDUG�JHRUJDQLVHHUGH�ZHELQDU�PHW�
internationale professionals werd gesproken over de 
WHUP�+XPDQ�6SHFLƚ�F�$SSURDFK���«Q�YDQ�GH�DDQZH]LJH�
professionals vroeg: ‘Wat is het verschil tussen ‘community 
ZRUNÞ�HQ�GH]H�Ý+XPDQ�6SHFLƚ�F�$SSURDFKÞ"
Een begrijpelijke vraag gezien de menselijke verhouding 
GLH�]RZHO�LQ�FRPPXQLW\�ZHUN�DOV�LQ�GH�KXPDQ�VSHFLƚ�F�
approach nodig is. Een belangrijke vraag ook, omdat de vaak 
ongedachte bij-gedachte over Community Work is dat het 
sociale aspect belangrijker is dan het kunstzinnige streven. 
Dat, kortom, de kwaliteit van het eindproduct ‘lijdt’ onder de 
keuze om de ‘community’ te betrekken bij het werk van de 
professionals. 
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'H�+XPDQ�6SHFLƚF�$SSURDFK�JDDW�YHHO�YHUGHU�GDQ�
HHQ�ÝFRPPXQLW\�DDQ�KHW�ZHUN�]HWWHQÞ��+HW�]HW�LQ�RS�
de (kwaliteit van) het proces en de mensen die daarin 
betrokken worden. Zo gaat het bijvoorbeeld over de 
verhouding met je collega’s, de makers en partners in de 
VWDG��ZDDUELQQHQ�GH�NXQVWHQDDU�]LMQ�NXQVW�PDDNW��+HW�LV�
ZHOOLFKW�HHUGHU�HHQ�ƚORVRƚH�GDQ�HHQ�ZHUNZLM]H�
Roberto Casarotto, directeur van het B.Motion Festival in 
%DVVDQR�GHO�*UDSSD�YRHJGH�WLMGHQV�GH�ZHELQDU�HU�DDQ�WRH��
“I really believe it has to do with responsibility, it has to 
GR�ZLWK�WKH�UHQHJRWLDWLRQ�RI�SRZHU�DQG�HQWHULQJ�GLƗHUHQW�
dynamics. We are entering spaces that are usually not the 
WUDGLWLRQDO�WKHDWUHV��7KH�PDLQ�TXHVWLRQ�LV��KRZ�GR�ZH�VWHS�
into terrains outside of the regular black boxes, more into 
the society. It requires another level of awareness and we 
are searching this together.
Een andere professional zei hierop: ‘What shifted in my 
PLQG�LV�WKDW�WKH�+XPDQ�6SHFLƚF�$SSURDFK�LV�D�ZKROH�ZD\�
of working, not only about by what is created, but it’s a 
culture. It opens up a whole new way of working between 
artists and arts organisations’.

����0HQVHOLMNH�EHQDGHULQJ
'H�+XPDQ�6SHFLƚF�$SSURDFK�DOV�HHQ�ƚORVRƚH�GLH�GRRU�GH�
hele organisatie wordt gedragen. Een werkwijze waarbij 
de hiërarchie tussen publieken, festivals en makers 
ZRUGW�JHGHPRFUDWLVHHUG�HQ�ƛX±GH�ZRUGW��+HW�SXEOLHN�LV�
bijvoorbeeld niet alleen maar publiek bij een voorstelling, 

maar kan ook meewerken aan een productie. De 
presenterende instelling is méér dan een plek waar 
wordt gespeeld, omdat men zich ook kan bezighouden 
PHW�KHW�PDDNSURFHV��+HW�JH]HOVFKDS�FUHHUW�GDDUGRRU�
een band met de stad, met de directe omgeving, die 
verder gaat dan ‘arriveren en spelen.’
Een ‘menselijke benadering’ door de hele organisatie 
heen dus, die door de COVID-19 periode verder werd 
vormgegeven bij het produceren van de stedelijke 
SURJUDPPDOLMQ�/LMQ���HQ�LQ�GH�LQWHUQDWLRQDOH�FRQWH[W��
Vanaf het begin was er bij de besprekingen iemand van 
de communicatie aanwezig, net zoals vroegtijdig andere 
Brabantse (kunst)organisaties en andere (al dan niet 
internationale) belanghebbende partijen bij het proces 
betrokken werden. 

����(HQ�FRQFUHHW�YRRUEHHOG
Een concreet voorbeeld. In het kader van 
‘Zomaargasten’ tijdens Afzender Boulevard 2020 
kwamen Oscar Kocken en en Patrick Nederkoorn langs: 
ze stonden alle elf dagen elders. Normaal kozen Kocken 
en Nederkoorn waar ze willen staan, dit keer konden 
mensen met een speelplek zich aanmelden. 
Een Franciscanenklooster meldde zich, omdat ze merkten 
dat hun buren nieuwsgierig waren naar wat er achter de 
kloostermuren plaatsvond. Er was een rugby-vereniging, 
HHQ�ƚHWVZHUNSODDWV�HQ�JHVSUHN�LQ�HHQ�DFKWHUWXLQ�
Een groot verschil met ‘normaal’ werken was ook dat 
de gastheren en -vrouwen mede-eigenaar werden 
van de hele middag of avond. Dus het was niet iets 
DOV��à+LHU�KHE�MH�RQ]H�WXLQ��YHHO�SOH]LHU�HUPHH�á�=H�
waren mede-eigenaar van de avond of midden en zo 
ook medeverantwoordelijk voor de uitnodigingen aan 
mogelijk publiek, dikwijls hun eigen achterban, voor de 
bepaling van het tijdstip, voor de sfeer. Daarmee werd 
Boulevard dus ook veel meer een ‘tijdelijke gast’  
in plaats van een ‘producent’.
Niet alleen de gastheren- en vrouwen kregen een nieuwe 
URO��RRN�GH�SURGXFWLHOHLGHU�YDQ�KHW�IHVWLYDO��/\VDQQH�
van Esch, begaf zich buiten de gebaande paden. In 
plaats van het faciliteren van makers en voorstelling, 
assisteerde en adviseerde ze de hosts, en sterkte waar 
nodig hun vertrouwen. Dat betekende elke keer heel 
nauw kennismaken – iets wat niet alleen voor Van Esch 
gold, maar voor het hele team. Kocken liet de hond van 
een familie uit. Er werden vrijwel overal gezamenlijke 
maaltijden gedeeld. Dit alles vóórdat er werd gespeeld. 
Ook voor de makers gold een nieuwe manier van 
werken. Van een hit and run was geen sprake. Publiek 
kwam ook niet per se op hen af, maar ging in op de 
uitnodiging van de buurman/vereniging/ werkplaats. 
+HW�HƗHFW�YDQ�GH�YRRUVWHOOLQJ�YHUDQGHUGH�GDDUGRRU�RRN��
+HW�QDSUDWHQ��GH�QDVFKRNNHQ��KHW�OHYHUGH�YUDJHQ�RS��
in hoeverre moesten de makers achterblijven om de 
QDZHHQ�YDQ�KXQ�YRRUVWHOOLQJ�ELM�WH�ZRQHQ"
Een jongerenwerker mailde achteraf dat hij ‘een aantal 
jongeren onder valse voorwendselen [had] gelokt 
naar de voorstelling en toen ze zagen dat het niet 
was wat ze was verteld, wilden ze weggaan. Maar 
toen ze eenmaal waren overgehaald om vijf minuten 
te blijven vonden ze het heel leuk en maakten ze 
achteraf reclame bij hun vrienden. ‘De drempel naar 
'Cultuur' is bij deze jongeren een stuk verkleind. Mooi 
was ook dat een toch voor sommige jongeren beladen 
onderwerp zoals transgenderseksualiteit op een luchtige 
en serene manier kon worden besproken.’ Aldus de 
jongerenwerker. 

7+(���+$1'6�š�7(17	�š�1/'
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'H�WZHHGH�SLMOHU��6LQGV������ZHUNW�%RXOHYDUG�VWUXFWXUHHO�DDQ�
internationalisering vanuit de overtuiging dat de blik naar 
buiten de blik naar binnen verscherpt – tijdens COVID-19 
zorgde die verscherpte blik naar binnen ook voor een 
heldere (werk)route en een daarop volgende waardevolle 
internationale uitwisseling. 
:DQW�GH�+XPDQ�6SHFLƚF�$SSURDFK�NDQ�PLVVFKLHQ�YRHOHQ�DOV�
NOHLQ�HQ�ORNDDO��PDDU�EOLMNW�MXLVW�GRRU�GH�ƚORVRƚH�GLH�HUDFKWHU�
zit op een grote internationale belangstelling te kunnen 
rekenen, wat onze internationale banden dus nog meer 
versterkt.

����,QWHUQDWLRQDOLVHUHQ�RS�HHQ� 
GXXU]DPH�ZLM]H
We interpreteren ‘duurzaam’ bij Boulevard op verschillende 
manieren: duurzame banden aangaan met internationale 
organisaties, maar ook simpelweg duurzaam produceren, 
dus minder vliegen, beter met het afval omgaan, zorg dragen 
voor onze omgeving en zo mogelijk helpen om hem groener 
te maken.
7RW�&29,'����WRHVORHJ��ZHUG�HU�LQ�GH�SRGLXPNXQVWHQ�
veelvuldig gereisd. Internationale uitwisseling betrof 
doorgaans het verplaatsen van producties over de aardbol, 
vaak voor een enkel optreden. Ook bij ons was dat het  
geval, maar tegelijk voorvoelden wij dat deze werking 
eindig was. In ons beleidsplan 2021-2024 schreven wij: 
“We programmeren nooit simpelweg een interessante 
voorstelling, maar gaan op zoek naar een context waarin 
werk gepresenteerd kan worden. We laten gezelschappen 
niet enkel voor een speelbeurt reizen; makers worden breder 
ingezet, bijvoorbeeld in masterclasses, ook uit het oogpunt 
van duurzaamheid.” 
Boulevard is voor ons geen markt waar de internationale 
SURJUDPPHXU�NRPW�VKRSSHQ��+HW�LV�HHQ�WLMGHOLMNH�FRPPXQLW\�
waar makers – al dan niet openbaar – in een doorlopend 
gesprek hun materiaal tegen het licht houden. We verzorgen 
ontmoetingen, speeddates, gezamenlijke maaltijden en er 
]LMQ�ZHUNVHVVLHV�LQ�%/95	'��
Voorstellingen van Boulevard-makers worden gezien en 
geboekt, maar er ontstaan ook langere internationale 
VDPHQZHUNLQJVYHUEDQGHQ��6DPHQZHUNLQJVYHUEDQGHQ� 
die ook inhoud kunnen krijgen zonder in het vliegtuig te 
stappen.
Zo vroegen wij tijdens Afzender Boulevard in 2020 i.s.m. 
KHW�8WUHFKWVH�:KDW�<RX�6HH�)HVWLYDO�DDQ�GH�LQ�'XLWVODQG�
JHYHVWLJGH�FKRUHRJUDIHQ�*DU\�-RSOLQ�HQ�0RQLFD�*LOOHWWH�HHQ�
project op te zetten rondom genderexpressie en identiteit 
voor jongeren uit de regio. Wegens de COVID-maatregelen 
werden vier maanden lang digitale workshops opgezet 
waarin jongeren uit drie landen met de twee choreografen 
RS�HHQ�DUWLVWLHNH�ZLM]H�GLW�WKHPD�EHHWSDNWHQ��+HW�LV�
een voorbeeld van internationale samenwerking zonder 
reisbewegingen. Dergelijke projecten zijn onderdeel van het 
nieuwe internationaliseren zoals Boulevard het wil oppakken. 
In de komende periode zal ook aan internationale makers 
voor een korte of langere periode een residentie in 
ÞV�+HUWRJHQERVFK�ZRUGHQ�DDQJHERGHQ��ZDDULQ�]LM�ZRUGHQ�
uitgenodigd een relatie met de omgeving aan te gaan. 
+XQ�DDQZH]LJKHLG�JDDW�GXV�YHUGHU�GDQ�KHW�WRQHQ�YDQ�
eigen werk, maar wordt gekaderd in een breder geheel van 
artistieke ontmoetingen en intensieve samenwerking met de 
omgeving.

3(5)250,1*�*(1'(5����'$1&,1*�,1�<285�6+2(6
De eerste internationale samenwerking is Performing 
*HQGHU����(HQ�VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG�WXVVHQ�DFKW�
ODQGHQ��+HW�LV�HHQ�YHUYROJ�RS�3HUIRUPLQJ�*HQGHU����
waar wij in 2017-2019 in participeerden. Onder de 
QDDP�'DQFLQJ�LQ�\RXU�6KRHV�YLQGW�RQGHU]RHN�SODDWV�
naar inclusief programmeren en het verwelkomen 
van stemmen vanuit verschillende gemeenschappen. 
Elf Europese podia en festivals werken aan de 
ontwikkeling van methodiek voor het maken met 
de verschillende publieken, startend vanuit een 
eigen community. Een professionele kunstenaar 
werkt met mensen uit onder-gerepresenteerde 
lokale gemeenschappen. De verzamelde kennis 
wordt gedeeld en gebruikt voor de ontwikkeling van 
methodieken. In het laatste jaar wordt toegewerkt 
naar een productie.
Dancing in your Shoes is een ‘capacity building 
project’��+HW�SURMHFW�]RUJW�YRRU�WUDLQLQJ�YDQ�GH�
partners, zowel door theoretische ondersteuning 
en het inzetten van experts, als door de dagelijkse 
SUDNWLMN�YDQ�KHW�SURMHFW��7HJHOLMN�ZRUGHQ�GHHOQHPHUV�
getraind in dansen en in het leren kijken naar dans. 
+HW�XLWZLVVHOHQ�YDQ�RSJHGDQH�NHQQLV�LV�HHQ�ÝHYHQWÞ�RS�
zich. In regionale en internationale capacity building 
labs zijn vertegenwoordigers van de community, 
mensen uit de lokale of regionale politiek en andere 
experts aanwezig.
Artistieke partners in Nederland zijn DansBrabant 
HQ�NXQVWHQDDUV�GLH�DƘQLWHLW�KHEEHQ�PHW�KHW�ZHUNHQ�
PHW�FRPPXQLW\ÞV��]RDOV�.ULVWHO�YDQ�,VVXP��*XLOKHUPH�
Miotto en Alexandra Broeder. Boulevard richt zich op 
vrouwen uit oud-koloniale migrantengroepen, met 
name uit de Molukse en Indische gemeenschap.
De afsluiting van het project vindt plaats in 
ÞV�+HUWRJHQERVFK�LQ�������PHW�]HVWLHQ�(XURSHVH�
kunstenaars, alle partners en vertegenwoordigers 
en producties van hun community’s uit elf Europese 
VWHGHQ��7LMGHQV�GH]H�VORWPDQLIHVWDWLH�ZRUGW�KHW�
handboek gepresenteerd dat door medewerkers van 
GH�8QLYHUVLWHLW�YDQ�%RORJQD�ZRUGW�JHPDDNW��HQ�GDW�
de manieren (tools) beschrijft die we hebben gebruikt 
tijdens het proces.
6DPHQZHUNLQJVSDUWQHUV�3HUIRUPLQJ�*HQGHU����
'DQFLQJ�LQ�\RXU�6KRHV��*HQGHU�%HQGHU�)HVWLYDO�HQ� 
,O�&DVVHUR�/*%7,�&HQWHU�DQG�$OPD�0DWHU�8QLYHUVLW\�RI�
%RORJQD�>,7$@��&LW\�RI�:RPHQ�>691@��'DQV%UDEDQW�
>1('@��3DVR�D���>(63@��<RUNVKLUH�'DQFH�DQG�%ULWLVK�
&RXQFLO�>*%5@��./$3�0DLVRQ�SRXU�OD�'DQVH�>)5$@�� 
6�1�&XOWXUDO�&HQWHU�>+21@��1RUUODQGVRSHUDQ�>6:(@�

����,QWHUQDWLRQDOH�LQVSLUDWLH�HQ�XLWZLVVHOLQJ
7ZHH�JURWH�PHHUMDULJH�LQWHUQDWLRQDOH�VDPHQZHUNLQJHQ�
geven in de periode 2021-2024 handen en voeten aan 
onze ambities. Binnen deze projecten wordt de kern van 
onze werking - de focus op zowel kunstenaar als publiek 
- onderdeel van een discours met partners uit 15 landen, 
mede mogelijk gemaakt met Europese middelen vanuit 
het Creative Europe programma. Boulevard heeft samen 
PHW�GH�SDUWQHUV�HHQ�EHGUDJ�YDQ�ü�����PLOMRHQ�WRHJH]HJG�
gekregen van het fonds van de Europese Commissie om 
deze twee projecten waar te maken.
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29(5((1.2067(1�7866(1�%(,'(�
6$0(1:(5.,1*69(5%$1'(1
Beide Europese projecten zijn zowel een versterking 
van als exemplarisch voor en complementair aan 
GH�PDQLHU�ZDDURS�%RXOHYDUG�ZHUNW��7HUZLMO�Dancing 
in your Shoes start bij het publiek en de beweging 
richting de kunstenaar, gaat Feminist Futures juist over 
de kunstenaar en vanuit dat perspectief over de relatie 
met het publiek.

$'9$1&,1*�3(5)250,1*�$576�352-(&7��$3$3���
)(0,1,67�)8785(6
De tweede internationale samenwerking die we 
zijn aangegaan is met apap, het oudste Europese 
creatieve samenwerkingsverband van elf partners in 
evenveel landen. Een samenwerkingsverband gericht 
op het coproduceren van een nieuwe generatie 
internationale performancekunstenaars. Nederland 
is met Boulevard nu voor het eerst vertegenwoordigd. 
+HW�VDPHQZHUNLQJVYHUEDQG�ULFKW�]LFK�ELM�XLWVWHN�RS�
duurzaamheid, Fair Practice en inclusie.
De ondertitel ‘Feminist Futures’ legt de focus 
op zogenaamd ‘kruispunt denken’ en toegepast 
feminisme. Dat gaat hier verder dan uitingen in 
voorstellingen of presentaties.
Er is ook aandacht voor de manier waarop werk 
wordt gemaakt, verspreid en gedragen. Denk daarbij 
aan aandacht voor duurzaam maken en toeren, en 
onderzoek naar feministische ‘businessmodellen’ in de 
bedrijfsvoering van een (kunst)instelling.
Via apap wordt ook een aantal Nederlandse makers 
internationaal op de kaart gezet. Boulevard brengt 
maker Naomi Velissariou in het netwerk. Naomi wordt 
vier jaar meegenomen in het doorlopende Europese 
gesprek over feminisme en hedendaagse podiumkunst. 
Zij maakt in die periode meerdere producties, 
die apap-partners coproduceren en presenteren. 
7KHDWHUIHVWLYDO�%RXOHYDUG�FRSURGXFHHUW�HQ�SUHVHQWHHUW�
ook producties van andere apap-kunstenaars.

We organiseren development projecten met 
publiek, Nederlandse kunstenaars en internationale 
professionals. Voor Nederlandse makers biedt dit 
mogelijkheden tot netwerkvergroting en verdieping 
van kennis. In 2022 wordt in samenwerking met 
.XQVWHQFHQWUXP�%8'$�.RUWULMN�HHQ�XLWJHEUHLG�DSDS�
programma ontwikkeld dat in beide steden te zien zal 
zijn, bij ons tijdens het festival.
6DPHQZHUNLQJVSDUWQHUV�DSDS��)HPLQLVW�)XWXUHV��
7DQ]IDEULN�%HUOLQ�>*(5@��0DLVRQ�GH�OD�&XOWXUH�
GÝ$PLHQV�>)5$@��%,7�7HDWHUJDUDVMHQ�%HUJHQ�>125@��
.XQVWHQFHQWUXP�%8'$�>%(/@��&HQWUDOH�)LHV�>,7$@��
5H\NMDYLN�'DQFH�)HVWLYDO�>,&(@��7HDWUR�1DFLRQDO�
'�0DULD�,O�>325@��6=(1(�6DO]EXUJ�>$87@��7KH�
3HUIRUPLQJ�$UWV�,QVWLWXWH�LQ�:DUVDZ�>32/@��67$7,21�Û�
6HUYLFH�IRU�FRQWHPSRUDU\�'DQFH�>6(5@�
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����$PELWLH�Û�VDPHQZHUNLQJ�PHW�E�PRWLRQ
/RV�YDQ�GH�WZHH�JURWH�(XURSHVH�VDPHQZHUNLQJHQ�HQ�GH�
kleinere projecten heeft Boulevard een ambitie voor de 
langere termijn. In de samenwerking met het B.Motion 
IHVWLYDO�LQ�%DVVDQR�GHO�*UDSSD�NRPW�YHHO�YDQ�GH�NHQQLV�GLH�
we in ons eigen werk én in de uitwisselingen die we aangaan 
VDPHQ��6WHUNHU��LQ�GH]H�VDPHQZHUNLQJ�QHPHQ�GH]H�1RRUG�
Italiaanse partner en Boulevard samen het voortouw in 
het benoemen en uitdragen van een eigen methodiek. 
Rondom deze methodiek hebben we de ambitie om bij een 
volgende Creative Europe periode een nieuwe internationale 
samenwerking op te zetten waarbinnen Boulevard 
projectleider / penvoerder zou zijn.
+HW�%�0RWLRQ�IHVWLYDO�YLQGW�SODDWV�LQ�DXJXVWXV��%RXOHYDUG�
leerde de organisatie, geleid door Europees bekend en 
gerenommeerd curator Roberto Casarotto kennen tijdens 
KHW�(XURSHVH�SURMHFW�3HUIRUPLQJ�*HQGHU��'DQFHV�PDNH�
GLƗHUHQFHV��������������+HW�IHVWLYDO�KHHIW�HHQ�JURWH�LQYORHG�
op de internationale dans- en performance scene. Zo pioniert 
het team van B.Motion al sinds lange tijd met het betrekken 
van de stad. 
 
De komende jaren is het doel om de term +XPDQ�6SHFLƚF�
Approach te laden met inhoud vanuit verschillende hoeken, 
met de verschillende regionale en internationale partners. 
+HW�PRHW�HHQ�WRRQDDQJHYHQGH�QLHXZH�PDQLHU�YDQ�ZHUNHQ�
worden. 
Ook wordt in samenwerking met de provincies onderzoek 
gedaan door de twee festivals of en hoe een bredere 
maatschappelijke band gecreëerd kan worden tussen de twee 
UHJLRÞV��+HW�1HGHUODQGVH�FRQVXODDW�LQ�0LODDQ�HQ�GH�,WDOLDDQVH�
$PEDVVDGH�LQ�'HQ�+DDJ�KHOSHQ�RQV�KLHUELM��
Dit traject biedt bovendien economische kansen. In de 
businessplan fase van het Brabant C-traject heeft Boulevard 
het voornemen dit traject ook breder uit te werken. 
Vanaf 2022 wordt geschreven aan voornoemde nieuwe 
Europees project waar Boulevard (voor het eerst in 
haar geschiedenis) leading partner van zal worden. De 
bovengenoemde projecten apap en performing gender 
fungeren daarvoor als een stepping stone.

�ś�Ý&$7&+�7+(�&52:'Þ��
,1129$7,(9(�(1�8,7'$*(1'(�
21702(7,1*6&21&(37(1

����)HVWLYDOKDUW
En dan de derde pijler: het eigen hart. Want alle ambities 
zouden zonder basis zijn als we geen aandacht hadden voor 
het functioneren van Boulevard als plek van samenkomst 
voor een breed en divers groot publiek. Juist die combinatie 
van lokaal geliefd en internationaal reikend maakt het 
festival uniek en voor velen aantrekkelijk. Wij geloven dat er 
ook in en na de pandemie nood is aan samenkomst, maar 
wél op gepaste afstand. 
In de zomer van 2021 zullen we naar verwachting nog niet 
schouder aan schouder mogen staan, niet samengepakt 
PRJHQ�«Q�Z¯OOHQ�]LWWHQ�LQ�NOHLQH�WKHDWHUWHQWHQ��7HJHOLMN�LV�GH�
behoefte aan ontmoeting groter dan ooit, zo leerde ook de 
alternatieve festivaleditie van 2020 waar geen centrale plek 
voorzien was.
Boulevard ontwikkelt nu plannen voor een nieuw innovatief 
en groen festivalhart in een park. Deze nieuwe plek moet 
net als het oude festivalplein ruimte voor gezelligheid en 
laagdrempelige podiumkunst bieden. Maar we willen meer. 
De nieuwe plek moet duurzaam ontwikkeld worden, nog 

meer dan de oude plek een inclusief karakter hebben en 
vanzelfsprekend gerealiseerd worden binnen de opdracht van 
de anderhalvemeter-maatregelen. Voor deze plek worden 
nieuwe podia ontworpen en een paviljoen waar (inter)
nationale dialoog en uitwisseling plaats kan vinden in de lijn 
YDQ�GH�LQ�%/95	'�RQWZLNNHOGH�PHWKRGLHN��
Oftewel: Contact maken in informele ruimtes, op een plek 
die inspireert. 
Binnen die informele ruimte moet iedereen welkom zijn. 
Om die reden wordt gewerkt met een groep mensen die 
ZH�NHQQHQ�YDQ�HHQ�%/95	'�VHVVLH�RYHU�GH�SXEOLHNH�UXLPWH�
het festivalhart, waaronder Bosschenaar Wouter Corvers, 
VRFLDO�LQQRYDWRU�HQ�RQWZHUSHU�YDQ�Ý+HW�,QFOXVLHYH�3DUNÞ��
We ontwikkelen ook concepten voor installatief werk in 
GH]H�RPJHYLQJ�PHW�7KHDWHUVSHNWDNHO�=¾ULFK��HHQ�KRRJ�
aangeschreven internationaal festival dat net als het onze in 
de zomer een parkachtige omgeving betrekt. 
Wij zien het festivalhart als dé plek waar ruimte in de 
breedste zin van het woord wordt geboden. 
+HW�KDUW�YDQ�KHW�IHVWLYDO�LV�HHQ�JRQ]HQGH�SOHN�YRO�
verschillende disciplines: (muziek)theater, dans, spoken 
word. Er zijn theater- en muziekoptredens in kleine tentjes, 
LQ�KHW�JURWH�%/95'�7KHDWHU�HQ�RS�VWUDDW��6LQGV������]LMQ�HU�
installaties aan de programmering toegevoegd; spannende 
objecten die je even meenemen naar een andere plek, die 
verrassen, amuseren, een ontmoeting mogelijk maken. 
7RHJHYRHJG�VLQGV�������GH�NORHNH�LQVWDOODWLH�%ORFN�%R[�YDQ�
7KHXQ�0RVN�PHW�GDDULQ�NOHLQH�UXLPWHV�YRRU�JURWH�PDNHUV��
Met één kaartje bezoek je kort werk van drie makers.  

678',2�25.$�š�+(7�3(17$&&25'(21�Ś��ś�š�%(/
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Makers als Benjamin Verdonck, Alexandra Broeder,  
Miet Warlop en Alida Dors maakten speciaal voor deze 
installatie korte voorstellingen van 12-15 minuten. 
We presenteren straattheater uit heel Europa dat wordt 
gecombineerd met werk van ‘binnenmakers’ die wij uitdagen 
RS�VWUDDW�KXQ�ZHUN�WH�SUHVHQWHUHQ��+HW�FHQWUDOH�IHVWLYDOKDUW�
is een plek voor theater, muziek, lekker eten en vertier, een 
plek die magische glimpen toont van een andere wereld. 
Je krijgt informatie aan een balie, van een rondlopend 
RQWYDQJVWWHDP�RI�YDQ�DQGHUH�EH]RHNHUV��+LHU�JRQ]HQ�WLWHOV�
URQG�YDQ�ZHUN�GDW�MH�à«FKW�PRHW�]LHQá��-H�NRRSW�HU�NDDUWMHV�
voor alle voorstellingen. Of twijfelt nog even, met een biertje 
erbij. 
+HW�LV�HHQ�SOHN�RP�NHQQLV�WH�PDNHQ�PHW�HHQ�ZHUHOG�GLH�MH�
misschien nog niet kent. Waar je de omgeving op je laat 
LQZHUNHQ��:DDU�MH�HYHQ�VQXƗHOW�DDQ�GH�PRJHOLMNKHGHQ��
YRRUGDW�MH�HU�GDDGZHUNHOLMN�GHHO�YDQ�JDDW�XLWPDNHQ��+HW�
is de plek van waaruit je vertrekt naar de locaties verder 
weg. Professionals kijken met nauwelijks verholen jaloezie 
naar deze plek die als marketingtool bij uitstek functioneert 
en onervaren kijkers weet te verleiden binnen te komen, 
terug te keren, grenzen van het bekende te overschrijden. 
De aantrekkingskracht van Boulevard en het vermogen 
een breed publiek aan het festival te binden, is voor 
een groot deel toe te schrijven aan de werking van het 

festivalhart. En dat willen we bewaren, dat hart, ook in een 
anderhalvemetersamenleving.

����1DFKWSURJUDPPHULQJ
Naast een nieuw, innovatief, anderhalve meter-proof 
festivalhart, menen wij dat nieuwe programma’s nieuwe 
publieken kunnen interesseren. En belangrijker: dat deze 
SURJUDPPDÞV���GH�PHWKRGH�%RXOHYDUG�HQ�GH�+XPDQ�6SHFLƚF�
Approach indachtig – niet moeten worden ontwikkeld vóór 
maar mét deze potentiële bezoekers. Met een groep jonge 
professionals (twintigers) uit de wereld van muziek, design 
en marketing ontwikkelen we een nachtprogramma. Denk 
aan een clubsetting met performances primair gericht op een 
SXEOLHN�YDQ�FLUFD�������MDDU��RS�ZHHNHQGGDJHQ�RS�GH�ODWHUH�
WLMGVWLSSHQ��&XUDWRU��PX]LNDQW�HQ�VRFLDO�GHVLJQHU�0HLV�6XNHU�LV�
een van de centrale programmamakers voor deze plek. Meis 
heeft een groot netwerk in het Brabantse, met name in de 
muziek en urban scene. We tonen op deze plek onder andere 
de Permanent Destruction trilogie van Naomi Velissariou 
(tevens apap-maker). Met dit programma geven we niet 
enkel antwoord op de vraag van een publiek dat nu minder 
aan zijn trekken komt bij Boulevard, maar creëren we ook een 
podium voor werk dat wordt gemaakt op het grensvlak van 
theater en popcultuur of theater en beeldende kunst. 
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MARKETING & 
POSITIONERING 
,1129(5(1
Noord-Brabant noteert een 24e plek in de top 25 van het 
ODDWVWH�5HJLRQDO�,QQRYDWLRQ�6FRUHERDUG�YDQ�GH�(XURSHVH�
Commissie. Boulevard voelt zich thuis binnen dit klimaat, 
werkt samen met innovatieve partijen binnen onder meer 
food en design, en innoveert/evolueert zelf ook voortdurend, 
]RDOV�RRN�GH�VSHFLDOH�HGLWLH�YDQ������OLHW�]LHQ��+HW�IHVWLYDO�
SLRQLHUW�LQ�GH�UXLPWHV�WXVVHQ�NXQVW�HQ�PDDWVFKDSSLM��6LQGV�
vijf jaar en sinds de eerste keer ondersteuning van het 
Brabant C fonds kent het festival onder de toen vernieuwde 
directie een brede en vernieuwende publiekswerking, met 
hoogwaardige artistieke programmering. Daarnaast is 
Boulevard / zijn haar medewerkers ook steeds vaker actief 
in samenwerkingen buiten het culturele domein. In de 
ontwikkelplanaanvraag van 2019 stond een eigen plek  
voor research en development centraal. Op die ervaringen 
bouwt dit plan voort. 

+(7�)(67,9$/�,1�'(�5(*,2
Boulevard heeft haar wortels in de regio Noord-Brabant. 
De worteling in de regio is de basis van waaruit Boulevard 
haar festival vormgeeft. Boulevard gaat in op regionale 
vraagstukken, lokale issues en daaromheen bouwt de 
organisatie een stevig netwerk aan Brabantse partners. Dit 
gebeurt ook door het jaar heen, doordat medewerkers de 
handschoen oppakken bij projecten binnen en buiten de 
culturele sector. Exemplarisch voor de rol die Boulevard en 
haar medewerkers spelen in de omgeving zijn bijvoorbeeld: 
Job Rietvelt (development en internationalisering) die 
zitting heeft in het fonds van COC Noord-Brabant en 
9LNWRULHQ�YDQ�+XOVW��GLUHFWHXU�EHVWXXUGHU��PHW�HHQ�URO�LQ�GH�
Denktank Brabant – maatschappelijke impact corona - van 
JHGHSXWHHUGH�0DUWLMQ�YDQ�*UXLMWKXLMVHQ�
Om de waarde van het festival voor de provinciale 
infrastructuur te beschrijven, citeren we graag de woorden 
van de provinciale adviescommissie naar aanleiding van 
onze aanvraag 2021-2024: “Theaterfestival Boulevard is 
volgens de commissie een drijvende kracht, een motor voor 
andere Brabantse organisaties in de culturele infrastructuur 
van Brabant. Als het festival weg zou vallen zou een hele 
infrastructuur voor de theatersector wegvallen. Dit maakt 
dat theaterfestival Boulevard van essentiële waarde is voor de 
Brabantse culturele infrastructuur.”
Binnen de podiumkunsten is er samenwerking met 
YHOH�%UDEDQWVH�PDNHUV��ZDDURQGHU�7KHDWHU�$UWHPLV��
'DQV%UDEDQW��+HW�=XLGHOLMN�7RQHHO��6FKLSSHUV	9DQ*XFKW��
6WULMERV�	�9DQ�5LMVZLMN��.ULVWHO�YDQ�,VVXP��&RUSR�0£TXLQD�
*XLOKHUPH�0LRWWR��.DWMD�+HLWPDQQ��,QWHUQDWLRQDDO�
9RFDOLVWHQ�&RQFRXUV�HQ�3/$1SDUWQHUV�LQ�7LOEXUJ��(LQGKRYHQ�
en Breda. Met de collega-festivals Cement en Circolo vindt 
rondom makers afstemming plaats en werken we samen 
op marketinggebied. Er is een hechte samenwerking met 
FXOWXUHOH�SRGLD�DOV�7KHDWHU�DDQ�GH�3DUDGH�HQ�9HUNDGHIDEULHN�
Voor veel jonge Brabantse makers is het festival de opstap 
naar een nieuw, ander, publiek én het kan dienen als (inter-)
nationaal platform voor de verdere carrière. Daarnaast stond 
Boulevard in 2015 aan de wieg van de samenwerking in het 

%UDEDQWVH�WDOHQWRQWZLNNHOLQJVQHWZHUN�3/$1��'LW�QHWZHUN�
KHHIW�KDDU�YUXFKWHQ�DIJHZRUSHQ��YLHU�3/$1�PDNHUV��+RXVH�
RI�1RXZV��&RUSR�0£TXLQD��.DWMD�+HLWPDQQ�HQ�7KH���+DQGV��
ontvingen recent een toekenning voor structurele provinciale 
subsidie.
Als voorzitter van het stedelijk overleg culturele instellingen, 
YHUWHJHQZRRUGLJW�GLUHFWHXU�EHVWXXUGHU�9LNWRULHQ�YDQ�+XOVW�
de stem van de kunst in samenwerkingen met ondernemers, 
rondom zaken als de kwaliteit van de (binnen)stad en 
vestigingsklimaat.
Boulevard wordt gebruikt als omgeving voor het testen 
van ideeën of producten op het gebied van duurzaamheid, 
bijvoorbeeld voor innovatieve ondernemingen in de 
IRRGLQGXVWULH��%RE�+XWWHQ�YDQ�+XWWHQ�XLW�9HJKHO�LV�HHQ�YDVWH�
samenwerkingspartner, met wie nieuwe concepten worden 
ontwikkeld. 
Door de initiatieven van moederstichting Bosse Nova, 
georganiseerd vanuit ons kantoor, zijn Boulevard- 
medewerkers betrokken bij kunst/educatieprojecten als 
Kunstbende Noord-Brabant, Bosch Parade, startende 
JH]HOVFKDSSHQ��3/$1�7DOHQWRQWZLNNHOLQJ�%UDEDQW�HWF��
Vanuit de regio vervullen medewerkers op persoonlijke 
titel ook nationaal een rol, bijvoorbeeld door (advies-)
IXQFWLHV�ELM�KHW�)RQGV�3RGLXPNXQVWHQ��GH�*HPHHQWH�
8WUHFKW�HQ�GH�SURYLQFLH�2YHULMVVHO��$UWLVWLHN�DGYLVHXU�3HJJ\�
Olislaegers vervult vergelijkbare functies internationaal. 
Aldus zijn de medewerkers en daarmee de organisatie goed 
vertegenwoordigd in tal van netwerken en op de hoogte van 
wat er speelt in het kunstenveld dichtbij huis en verder weg. 

38%/,(.6:(5.,1*
Vijf jaar geleden begon Boulevard met het bewust 
programmeren van podiumkunst die activeert en aanwezigen 
vraagt om verder te gaan dan kijken. Daarbij werd het 
publiek ook steeds heterogener. Ook werden door het jaar 
heen activiteiten ontwikkeld om publiek te betrekken in 
maakprocessen van theatermakers.
We zien dat groepen mensen rondom Boulevard steeds meer 
verschillende soorten rollen hebben; bezoeker, kaartkoper, 
participant, deelnemer. De term ‘publiek’ dekt deze grote 
diversiteit aan rollen/functies niet. En daarom kiezen wij 
voor ‘publieken’, groepen mensen in wisselende, bewegende, 
samenstellingen.  

352*5$00$
De afgelopen jaren werkte Boulevard actief aan het 
faciliteren van meerdere stemmen, meerdere perspectieven 
in de programmering. Boulevard presenteerde in de periode 
2015-2019 naast tachtig Nederlandse producties jaarlijks 
vijfendertig internationale – waarvan twintig Vlaamse – 
titels. De gezelschappen werden nooit simpelweg op één 
interessante voorstelling gekozen. We zochten altijd makers 
waarmee we een langer gesprek voerden, makers die breder 
in het festival werden ingezet.

,17(51$7,21$$/
Internationaal werken is een belangrijk onderdeel van 
een hoogwaardige artistieke programmering, binnen het 
diversiteits- en inclusieproces en broodnodig voor een vitale 
en solidaire kunstensector. Boulevard werkt sinds 2015 
internationaal vanuit deze overtuiging, zodat door en via de 
blik naar buiten de blik naar binnen wordt verscherpt. De 
urgentie van internationale samenwerking is sinds de start 
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YDQ�GH�SDQGHPLH�JHJURHLG��7HJHOLMN�SDNNHQ�ZH�RQGHU�LQYORHG�
van COVID-19 én toenemende zorg voor ons klimaat minder 
het vliegtuig om collega’s aan de andere kant van de wereld 
WH�WUHƗHQ�RI�JH]HOVFKDSSHQ�RYHU�GH�DDUGERO�WH�WUDQVSRUWHUHQ��
zoals hiervoor beschreven.
'H�LQWHUQDWLRQDOH�LQWHUHVVH�YRRU�7KHDWHUIHVWLYDO�%RXOHYDUG�
groeide de afgelopen jaren exponentieel. Van enkele 
tientallen in 2014, tot 450 aanwezige internationale 
professionals in 2019: programmeurs, agenten, schrijvers, 
dramaturgen, performers en managers.
In de gesprekken die we voeren, leggen we steeds de nadruk 
op onze doorlopende dialoog met de maker en de relatie met 
publiek en verdere omgeving. 

COMMUNICATIE
& PUBLIEKS-
WERKING
In de aanvraag bij Brabant C van 2016-2019 sprak Boulevard 
voor het eerst over een publieksverbreding en over een plek 
voor ontmoeting en context. Inmiddels ademt de gehele 
organisatie publiekswerking in de meest ondernemende zin 
van het woord. Publiekswerking gaat over gastvrijheid, over 
RQWYDQJHQ��PHQVHQ�RS]RHNHQ�HQ�EOLMYHQ�EHWUHNNHQ��+HW�VWDUW�
evenwel bij luisteren naar noden, behoeften en ideeën van 
(potentiële) bezoekers.
Onze marketing is gestoeld op een stevige kennis van 
bestaande doelgroepen met eigen doelstellingen, 
boodschappen en middelen/media. Die kennis wordt 
doorlopend uitgebreid. Wij zeggen bewust dat Boulevard 
bezoekers geen homogene groep zijn die één product willen. 
Voor Boulevard is elk publiekslid een individueel mens met 
een eigen verhaal en de behoefte aan een eigen parcours 
binnen het festival.
We zoeken steeds naar innovatieve manieren om met deze 
verschillende publieken te communiceren in taal, vormgeving 
HQ�PHGLXP��+HW�ZHUNHQ�YHUORRSW�YROJHQV�EHSURHIG�SURFHG«��
het gesprek aangaan, luisteren, om vervolgens met 
betrokkenen wensen om te zetten in acties. Op deze manier 
werkten we onder meer met dove en blinde bezoekers, 
hetgeen tot ons toegankelijkheidsbeleid leidde. Denk onder 
meer aan de samenwerking met onze dove Vlaggendragers 
met wie we het succesvolle dovencafé opzetten.
Met dank aan de data uit het doelgroeponderzoek en 
online analyses krijgen we een steeds beter beeld van de 
FXVWRPHU�MRXUQH\V�HQ�GH�VLJQLƚFDQWH�YHUVFKLOOHQ�WXVVHQ�GH�
EH]RHNHUVSURƚHOHQ��PHW�QDPH�GLH�WXVVHQ�NHQQHUV�HQ�QLHW�
kenners. We dragen één verhaal uit, maar willen dat op 
VSHFLƚHNH�PDQLHUHQ�DDQ�YHUVFKLOOHQGH�GRHOJURHSHQ�YHUWHOOHQ�
We doen veel publieksonderzoek. Verschuivingen in 
waardering en gedrag worden dus snel zichtbaar en leiden 
WRW�EHOHLGVDDQSDVVLQJHQ��=R�]DJHQ�ZH�KHW�HƗHFW�YDQ�GH�
btw-verhoging op tickets direct terug in reacties op het 
prijsbeleid. 

%�&
In het B2C segment onderscheiden we de kenners en 
niet-kenners. De kenners zijn de cultuurminnende groep 
terugkomers, vaste bezoekers van Boulevard en de 
professionals. De niet-kenners zijn mensen die nauwelijks 
tot niet naar theater gaan en wellicht niet inzien dat 
Boulevard ook iets voor hen kan betekenen. Mede 
dankzij de verworven inzichten over het activeren van de 
niet-kenners, kan Boulevard nog beter inspelen op het 
betrekken en verbreden van de verschillende publieken. 
Als een publiekslid eenmaal op het festivalplein is, 
wordt men automatisch geconfronteerd met het gratis 
straattheateraanbod of andere installaties. Ervaring 
leert dat men vanuit daar nieuwsgierig wordt en een 
kaartje koopt. De strategie van verleiding om ‘steeds een 
spannender keuze te maken’, is leidraad in het ontvangen 
van de publieken op het festivalplein. 
+HW�LV�EHNHQG�GDW�%RXOHYDUG�]LFK�PHW�GH�
nachtprogrammering gaat richten op de jongere 
doelgroep. Op het moment van spreken wordt in 
VDPHQZHUNLQJ�PHW�FXUDWRU�0HLV�6XNHU�HQ�SDUWQHUV�XLW�GH�
stad de strategie uitgewerkt. 

%�%
Boulevard kent voor een culturele organisatie een groot 
business-netwerk dat zich graag laat zien op het festival. 
+HW�SOHLQ�HQ�GH�YHUVFKLOOHQGH�KRUHFDJHOHJHQKHGHQ�]LMQ�
voor bedrijven continu een aantrekking geweest om 
QHWZHUNERUUHOV�HQ�RI�PHHWLQJV�WH�RUJDQLVHUHQ��+HW�QLHXZH�
festivalplein biedt hiervoor nieuwe unieke gelegenheden. 
Voor de ontwikkeling van het plein wordt samengewerkt 
met partners uit de regio om aantrekkingskracht te 
generen. Nieuw hierin en mogelijk door de ruimte die het 
nieuwe plein biedt, is de samenwerking met kleinschalige 
detailhandel.

,1129$7,(6
Om beide segmenten beter te monitoren en evalueren 
is ervoor gekozen om in dit project een vernieuwd 
ticketsysteem te gebruiken. Voorheen was Boulevard 
DIKDQNHOLMN�YDQ�KHW�V\VWHHP�YDQ�7KHDWHU�DDQ�GH�3DUDGH��
dat nu vanwege nieuwbouw gesloten is. Op het moment 
van schrijven vindt een onderzoek plaats rondom de 
aanschaf van waarbij aanvulling met een CRM-systeem, 
strakke monitoring van klantgegevens via een realtime 
dashboard en het optimaliseren van de ‘customer journey’ 
voorop staan. Boulevard kan met dit nieuwe systeem 
niet alleen de tickets (beter) kan verkopen, ook ontstaat 
hierbij de mogelijkheid de klant nog meer te volgen en 
de database in breder verband bij te houden (zie ook 
kengetallen).

In de bijlagen vindt u de begroting, de toelichting op  
de cijfers en meer informatie over het team en  
betrokkenen van dit project. 
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7DOHQWRQWZLNNHOLQJ
• Betrekken van nieuwe huisvesting met repetitieruimten
å�6DPHQZHUNLQJ�PHW������%UDEDQWVH�SDUWQHUV�RS�KHW�JHELHG� 
� YDQ�WKHDWHU��GDQV�HQ�FLUFXV�ZHUG�RQGHU�GH�QDDP�3/$1� 
 geïntensiveerd én kreeg landelijke ondersteuning van Fonds  
 Podiumkunsten
å�6WDUW�%URHGSODDWV�ÞV�+HUWRJHQERVFK�
å�6WDUW�PHHUMDULJH�VDPHQZHUNLQJ�PHW�MRQJH�FROOHFWLHI� 
 Wild Vlees, gehonoreerde aanvraag voor bijdrage  
 ontwikkelingstraject aan bij Fonds Podiumkunsten. 
å�3XEOLHNVRQWZLNNHOLQJ��6WDUW�GRHOJURHS�PDUNHWHHU
• Internationale werking: 4 internationale producties
 
����
• Pilot Internationaal gastenprogramma met vier bezoekende  
 professionals
• Josephkwartier voor het eerst georganiseerd in huidige  
� YRUP�LQ�GH�WXLQ�YDQ�3DQG���
• (mede dankzij) Jeroen Bosch jaar investering in  
 (internationale) coproducties, zoals Marie Chouinards  
� *DUGHQ�RI�+HDYHQO\�'HOLJKWV��
• Aansluiting bij Europese samenwerkingsverband rondom  
� JHQGHU�HQ�GDQV��3HUIRUPLQJ�*HQGHU
å�7RHNHQQLQJ�PHHUMDULJH�ELMGUDJH�)RQGV�3RGLXPNXQVWHQ�� 
 inclusief coproductiebudget, voor periode 2017-2020
 
����
• Aansluiting bij internationale coproductie-netwerken.  
� &RSURGXFWLHV�R�D���6WXGLR�2UND�_�&KDVVH�3DWDWH�>%(/@�� 
� :LOG�9OHHV��HQ�L�V�P��%DVVDQR�GHO�*UDSSD�>,7$@�6WDEDW�0DWHU� 
 [CAN/JAP]
å��1HGHUODQGVH��SUHPLªUHV�R�D��.RUQHO�0XQGUXF]R�_�,PLWDWLRQ� 
� RI�/LIH�>+21@��)DVR�'DQVH�7K«DWUH�_�.DODNXWD�5HSXEOLN� 
� >&21@��,JRU�	�0RUHQR�_�$�5RRP�)RU�$OO�2XU�7RPRUURZV�>*%5@
å�-DDUWKHPD�RS�EDVLV�YDQ�LQSXW�YDQ�PDNHUV��+XLV��7KXLV�� 
� +HUNRPVW
• Eerste gebarencafé trekt 225 dove bezoekers
å�(HUVWH�HGLWLH�FXUVXV�7KHDWHU��PHH�PDNHQ
å�6WDUW�VDPHQZHUNLQJ�(XURSHVH�VDPHQZHUNLQJ�3HUIRUPLQJ� 
� *HQGHU
• Nominatie Europese Festival Associatie voor ‘beste festival’
 
����
å�6WDUW�(XURSHVH�VDPHQZHUNLQJ�URQGRP�GDQV��JHQGHU�HQ� 
� VHNVXHOH�LGHQWLWHLW��3HUIRUPLQJ�*HQGHU��
å�&RSURGXFWLHV�R�D���17*HQW��0LOR�5DX�_�&RPSDVVLH��GH� 
� JHVFKLHGHQLV�YDQ�KHW�PDFKLQHJHZHHU�>%(/@��-RKDQ�6LPRQV� 
� (OVLH�GH�%UDXZ�_�9URXZ�LQ�1LHPDQGVODQG�>%(/�1('@�HQ� 
� *XLOKHUPH�0LRWWR�_�%DOO
å�6WDUW�GDJHOLMNV�*HVSUHN�YDQ�GH�'DJ�PHW�1D]PL\H�2UDO
• Block Boxes op het festivalplein, minitheaters met nieuw  
 werk van Alexandra Broeder, Benjamin Verdonck en  
� 8QLWHG�&RZER\V�WUHNNHQ������EH]RHNHUV
å��1HGHUODQGVH��SUHPLªUHV�R�D��3LSSR�'HOERQR�_�2UFKLGV�>,7$@�� 
� /L]�$JJLVV�_�6ODS�	�7LFNOH�>*%5@��/RVW�'RJ�%HQ�'XNH�_�-XOLHW�	� 
� 5RPHR�>*%5@��0LHW�:DUORS�_�%LJ�%HDUV�&U\�7RR�>%(/@
 
����
å�3LORW�%/95	'�����YHUVFKLOOHQGH�ZHUNVHVVLHV�HQ��LQWHU� 
 nationale ontmoetingen
• Voor het eerst wordt gepraat over Methode Boulevard:  
 samen laten smelten van een groot publiek voor grote kunst
å�&RSURGXFWLHV�R�D���(UVDQ�0RQGWDJ��17*HQW�_�'H�/LYLQJ� 
� >%(/@��$OHVVDQGUR�6FLDUURQL�_�$XJXVWR�>,7$@��%(5/,1�_�7UXH� 
� &RS\�>%(/@

å�$OLGD�'RUV�>1/@��%HUOLQ�>%(/@�HQ�0LHW�:DUORS�>%(/@�PDNHQ� 
 werk voor de Block Boxes
å��1HGHUODQGVH��SUHPLªUHV�R�D��6WXGLR�25.$�_�&UDTXHO«� 
� >%(/@��7DEHD�0DUWLQ�_�)RUHYHU�>&+(@��&KLDUD�%HUVDQL�_�6HHNLQJ� 
� 8QLFRUQV�>,7$@��/L]�$JJLVV�_�7KH�(QJOLVK�&KDQQHO�>*%5@
Zie voor een terugblik op editie 2019 het herinneringsboek: 
www.festivalboulevard.nl/nl/herinneringsboek2019

����
• Afzender Boulevard: een corona proof programma met  
 performance, installaties en wijkprojecten door de hele  
� VWDG�ÝV�+HUWRJHQERVFK
å�2QGHU�GH�QDDP�Ý+XPDQ�6SHFLƚF�$SSURDFKÞ�ZRUGW�DDQ�HHQ� 
� QLHXZH�PHWKRGLHN�JHZHUNW��,Q�GH�/,-1���SURJUDPPD�YDQ� 
 Afzender Boulevard wordt voor het eerste geëxperimenteerd  
 met deze manier van werken
• De capitulatie van Japan in Nederlands-Indië wordt  
 herdacht en Boulevard geeft hier grote aandacht aan met  
 een tv-uitzending, een podcast en theatervoorstellingen  
 omtrent deze thematiek
• We coproduceren werk met gezelschappen uit onder meer  
� &DQDGD��3RUWXJDO��)UDQNULMN�HQ�%HOJL��+HW�ZHUN�NDQ�YDQZHJH� 
� UHLVEHSHUNLQJHQ�QLHW�LQ�ÝV�+HUWRJHQERVFK�JHWRRQG�ZRUGHQ
• Ondanks de COVID-maatregelen ontvangen we 15.000  
 bezoekers
Het herinneringsboek 2020 is hier te lezen: https://issuu.com/
festivalboulevard/docs/herinneringsboek_2020_issuu

5(680(��0,/(6721(3/$11,1*�����������
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• Nieuw festivalplein, corona-proof, innovatief en duurzaam,  
 ontwikkeld met partners uit het bedrijfsleven
å�6WDUW�(XURSHHV�SURMHFW�Ý)HPLQLVW�)XWXUHVÞ
å�6WDUW�(XURSHHV�SURMHFW�Ý'DQFLQJ�LQ�\RXU�VKRHVÞ
• Vier extra internationale coproducties ihkv Feminist Futures  
 – naast regulier geprogrammeerde internationale producties 
• Een nieuw accreditatiesysteem voor (internationale)  
 professionals en bezoekers 
• Verbreding samenwerking Indische en Molukse  
 gemeenschap naar nieuwe gemeenschappen
å�6WDUW�QDFKWSURJUDPPHULQJ���FOXEFRQFHSW�L�V�P��MRQJ� 
 programmateam
 
�����
å�6DPHQZHUNLQJVSURJUDPPD�LKNY�)HPLQLVW�)XWXUHV�PHW� 
 kunstencentrum Buda Kortrijk
• Vier extra internationale coproducties ihkv Feminist Futures  
 – naast regulier geprogrammeerde internationale producties  
• Community project met Indische en Molukse gemeenschap
• Als leading partner een nieuw Europees project opzetten
å�8LWERXZ�QDFKWSURJUDPPHULQJ���FOXEFRQFHSW�L�V�P��PHW� 
 jongerenprogrammeurs

�����
å�(XURSHVH�DIVOXLWLQJ�'DQFLQJ�LQ�<RXU�6KRHV�WLMGHQV�%RXOHYDUG�
• Vier extra internationale coproducties ihkv Feminist Futures  
 – naast regulier geprogrammeerde internationale producties 
å�,QGLHQHQ�(XURSHVH�DDQYUDDJ�Ý+XPDQ�6SHFLƚF�$SSURDFKÞ� 
 i.s.m. B.motion en tien andere Europese partners. 

�����Ŝ�'225.,-.
å�6WDUW�QLHXZ�(XURSHHV�QHWZHUN�PHW�ELMEHKRUHQGH� 
� LQNRPVWHQVWURPHQ�L�V�P��%�0RWLRQ�%DVVDQR�GHO�*UDSSD�HQ� 
 tien andere Europese partners
• Inkomstengroei dankzij nieuwe Europese project
å�6WDUW�WHUXJEHWDOLQJ�%UDEDQW�&�OHQLQJ�GRRU�JURHL�LQ�UHFHWWHV� 
 en horeca-inkomsten


